
 

 

Protokoll styrelsemöte 20/6-22  

§1. Mötet öppnas  

Martin öppnar motet 

Närvarande: Martin Nordevik, Elin Sehlstedt, Therese Johansson, Robban Olsson, Angelica 
Abrahamsson, Niklas Byström, Malin Mossenmark, Anna Sundalen och Hannah Pettersson 

Frånvarande: Britta Abenius 

Frånvarande Britta 

§2.  a) Val av sekreterare 

Elin välj till sekreterare 

        b) Val av justerare 

Robban välj till justerare  

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen gås igenom och godkänns 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Inga frågor angående föregående protokoll 

§5. Kvarstående punkter. 

 Tjörns sparbank nytt avtal skrivs, Katarina Böjer Rydberg.  

Martin ska till Tjörns Sparbank och skriva på ett nytt avta som gäller i 3 år, 
väntas få ca 10 000 kr om året. 

 Aktivitetsdag & trivselkväll 

Diskuteras på medlemsmötet, se protokoll 

 

 



§6. Inkommande frågor 

 Regler Facebook mm. 

Reglerna på klubbens Facebooksida behöver ses över då det förekommer inlägg som inte 
handlar om vår verksamhet. Styrelsen läser igenom de nuvarande reglerna och kommer med 
tankar till nästa möte. 

 Anticimex vill komma (30/6 7,30-10) 

Robban kontaktar Anticimex angående datum och tid  

 

§7 Sektorer 

a) Ekonomi, Angelica Rapporterar 
Halvårsrapporten visar plus i jämförelse med samma period föregående år. 
Vi kommer att få ytterligare 2700kr i bidrag för böcker från studiefrämjandet. 
Vi har haft fler kurser under vinter och vår än tidigare år vilket gör att vi fått 
in mer anmälningsavgifter. 
Då det kostar 3kr per gång någon skickar en SWISH betalning ska vi se om det 
finns en lösning som gör att man vid kurser, tävlingar och andra evenemang 
kan swisha hela summan för till exempel köp i caféet i slutet av dagen i stället 
för att swisha små summor flera gånger. 
  

b) PR-info, Malin Rapporterar 
De inlägg som vi lägger på vår Facebooksida kan delas i andra grupper för att 
få mer spridning. Ett bra sätt att visa upp att det händer saker på klubben och 
locka nya människor. 
 

c) Lydnad, bruks, Therese Rapporterar 
1/7 ska det arrangeras en kvällstävling i lydnad med hela 34 starter 
28/8 ska det arrangeras en lydnadstävling, 2x startklass 
11/9 ska det arrangeras en brukstävling i appell spår 
25/9 ska det arrangeras rasmästerskap för SASK i lydnad, alla klasser            
 

d) HUS, Martin Rapporterar 
Det fortsätter komma in anmälningar till valp och fortsättningskurser. 
Planeringen är i gång för höstens kurser, i bland annat valpkurs, spårkurs, 
specialsök, uppletande och rally. 
 



e) RUS, Anna Rapporterar 
18/6 arrangerades det ett MH på klubben 
Ytterligare två datum är planerade till hösten 
 

f) Tjänstehund, Niklas Rapporterar 
Inget att rapportera 
 

g) Agility, 
Inget att rapportera 
 

h) Rally, Angelica Rapporterar 
De öppna träningar som arrangeras på Onsdagar är välbesökta och 
uppskattade. Det planeras att fortsätta med detta under sommar och höst. 
En tävling planeras i slutet på Oktober. 
 

i) Stuga, Robban Rapporterar 
Inget att rapportera 
 

j) Köket, 
Inget att rapportera 

§7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp 

  

Nästa möte 23 augusti 

Dagens möte avslutas 

 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

Martin Nordevik  Elin Sehlstedt        Niklas Byström 

 


